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Ata da 206ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no 

período de 22 a 25 de fevereiro de 2018, Gestão 2017-2020 – É de Batalhas que se vive a vida. 

Entre os dias vinte e dois e vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezoito, reuniram-se na 1 
Sede do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS – na Cidade de Brasília-DF, as 2 
Conselheiras constantes da lista de presença em livro próprio, para participarem da 206ª 3 
Reunião Ordinária do Conselho pleno, conforme convocação, por meio da Comunicação 4 
Interna CFESS nº 03/2018, de 02 de fevereiro de 2018. Participaram da reunião as 5 
Conselheiras Josiane Soares Santos, Daniela Neves, Tânia Diniz, Solange Moreira, Nazarela 6 
Rêgo, Daniela Möller, Daniela Castilho, Elaine Pelaez, Magali Regis Franz, Régia Prado, 7 
Cheila Queiróz, Mauricleia Soares, Francieli Borsato, Neimy Batista e Lylia Rojas. 8 
Justificaram a ausência as conselheiras Mariana Furtado, Jane Nagaoka e Joseane Couri. 9 
Presentes as assessoras especiais Adriane Tomazelli e Zenite Bogea. Após aprovação da 10 
pauta, passou-se à leitura da ata no. 205, que foi aprovada. A seguir, foram socializados 11 
informes. Iniciou-se pelo informe sobre a metodologia para monitoramento a ser utilizada no 12 
47º Encontro Nacional. A comissão responsável por aprimorar o monitoramento das 13 
deliberações e, principalmente, o instrumental a ser utilizado para esse procedimento, 14 
apresentou a proposta elaborada. Como encaminhamento, deverá ser discutida essa proposta 15 
dos formulários por comissão. As comissões do CFESS farão os testes/avaliações do 16 
instrumental, com retorno posterior ao pleno, para finalizar eventuais aprimoramentos, antes 17 
do envio aos CRESS. A seguir, foram socializados os informes sobre a primeira reunião da 18 
comissão organizadora do 2º Seminário Nacional de Assistência Social, que ocorreu em 19 
20/01/18 na cidade de Fortaleza, com a presença das conselheiras Daniela Castilho, Daniela 20 
Neves, Régia Prado e Magali Franz que representam o CFESS, na comissão. O nome do 21 
evento será 2º SEMINÁRIO NACIONAL “TRABALHO DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA 22 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL”. Deverá ser gratuito. Como encaminhamento, o 23 
pleno aprovou a indicação de número de participantes feita pela comissão organizadora 24 
(1.500) e, após apreciação dos dados enviados pela Empresa Alvo, deliberou pela contratação 25 
do Centro de Eventos de Fortaleza. O pleno também acatou a proposta de adotar “filtros” para 26 
inscrição de modo que as vagas sejam preenchidas da seguinte forma: 80% para os assistentes 27 
sociais em exercício na área da assistência social; 10% para assistentes sociais de outras áreas 28 
e demais profissionais e 10% por estudantes. Aprovada confirmação prévia para garantia de 29 
vagas. Com relação à programação, foi aprovado: dois/as palestrantes por mesa, três grandes 30 
palestras e quatro plenárias simultâneas. Na sequência, foi feita uma avaliação política da 31 
participação do CFESS no CONAD. A representante do CFESS, Solange Moreira, recupera o 32 
perfil do conselho e as limitações desse espaço político em relação à forma de condução. A 33 
restrição das pautas, a falta de democracia para tomada de decisões, a ausência de aliados para 34 
qualquer debate crítico são fatores que levaram a conselheira a pautar a necessidade de 35 
reavaliar a permanência do CFESS nesse conselho. Após o debate realizado pelas 36 
conselheiras, deliberou-se que o CFESS deixará de comparecer às reuniões, porém sem 37 
formalizar a vacância. Deverá ser dado ciência aos parceiros políticos na área da saúde mental 38 
e propor o afastamento coletivo, em reunião que ocorrerá no dia 23 de fevereiro. À tarde, 39 
tratou-se dos Assuntos Contábeis. O assessor contábil apresentou a prestação de contas do 40 
exercício de 2017. A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2017 atingiu o valor de R$ 41 
10.377.001,40 o que corresponde a 95,20% da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R$ 42 
10.900.000,00 e de 97,17% da Receita Corrente que é de R$ 10.500.000,00. Com relação à 43 
despesa e à receita acumuladas de 2017 a mesma se ampliou em relação à 2016 no percentual 44 
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de 6,92% e a despesa ampliou em 4,75%. Na análise procedida no Balanço Patrimonial do 45 
mês de dezembro de 2017, verificou-se que o CFESS passou com um Superávit Financeiro no 46 
valor de R$ 4.150.992,20, sendo R$2.491.217,45 provenientes de despesas previstas com a 47 
contratação de novos trabalhadores concursados, que não foram executadas porque a 48 
convocação foi adiada para 2018. Balancete aprovado. Com relação ao Balancete de janeiro 49 
de 2018, a receita arrecadada atingiu o valor de R$ 773.576,12, o correspondente a 5,02% da 50 
Proposta Orçamentária de 2018, que é de R$ 15.400.000,00 e de 7,10% da Receita Corrente 51 
que é de R$ 10.900.000,00. Houve queda de 14,40% na receita em relação a janeiro de 2017 e 52 
aumento da despesa, também em relação a 2017. Esse fato pode ser explicado porque, nesse 53 
período, durante o exercício 2017, o CFESS vivenciou a transição de gestões, com 54 
descompatibilização de conselheiras candidatas e redução do volume de atividades – 55 
diferentemente de 2018, que marca o início efetivo dos trabalhos da gestão eleita para o 56 
período 2017-2020 após o planejamento. Balancete aprovado. O assessor contábil informou 57 
que o repasse da cota parte, a partir de janeiro já se encontra totalmente regularizado. Como 58 
encaminhamento, devem ser apuradas as dívidas ainda existentes quanto ao repasse da cota-59 
parte de 2017 e/ou anteriores com vistas a propor providências para sua regularização. O 60 
conselho fiscal propõe que a gestão organize informações sobre a conta do DIP. O conselho 61 
fiscal aprovou os balancetes do CFESS de dezembro/2017 e janeiro/2018. Como 62 
encaminhamento, o conselho fiscal sugere que a comunicação sobre emissão de passagem 63 
para convidados/as seja efetuada com a informação por escrito de que será necessário fazer a 64 
prestação de contas num prazo de até 07 dias. Além disso, reforçou que a organização do 65 
processo administrativo seja aprimorada. Para tanto, sugere-se que a documentação sobre a 66 
realização de eventos decorrentes de termos de fomento (ou outros que caibam, a serem 67 
identificados) seja arquivada juntamente com as respectivas prestações de contas (relatórios 68 
de viagem e bilhetes de passagem).  Deverá ser feito um levantamento de pendências de 69 
prestação de contas objetivando criar regras que, de algum modo, penalizem as pessoas ou 70 
instituições (especialmente os CRESS) que estejam com prestações de contas pendentes. 71 
Sobre o Relatório de gestão TCU 2017, a comissão de elaboração do relatório informa a 72 
lógica geral das orientações fornecidas para as comissões sistematizarem as informações do 73 
exercício 2017, com o prazo estabelecido até o dia 20 de março/2018. Sobre a proposta de 74 
contratação de consultoria para organização de fluxos e procedimentos no CFESS, debateu-se 75 
a necessidade de aprimoramento do fluxo de funcionamento do CFESS retomando o 76 
diagnóstico realizado no “CFESS em casa”. A tesoureira conselheira Cheila Queiroz sugere 77 
que o pleno avalie a possibilidade de contratação de uma consultoria externa para coordenar 78 
esse processo. Como encaminhamento, será aberta uma licitação, após a delimitação do objeto 79 
pela comissão ADM-FIN. Sobre a composição de comissão de trabalho para providências em 80 
torno da aquisição da sede. A comissão foi formada pelas conselheiras Cheila Queiroz e 81 
Magali Franz e pelo trabalhador do CFESS, Antônio. Deverão ser retomadas as providências, 82 
a partir de contato com a assessoria jurídica para os procedimentos necessários. Mecanismos 83 
de organização das hospedagens para conselho pleno. A conselheira Daniela Neves expõe a 84 
dinâmica de organização das hospedagens. Após a exposição das diversas opiniões das 85 
conselheiras a respeito, pactuou-se que uma parte do grupo permanecerá tendo suas reservas 86 
efetuadas pelo CFESS, após a cotação dos hotéis realizada pelo funcionário Jarbas. O hotel 87 
escolhido será informado a todas e as que farão suas reservas autonomamente poderão 88 
escolher entre ficar ou não no mesmo hotel escolhido pelo grupo que terá suas reservas feitas 89 
pelo CFESS. Na continuidade, foram discutidos os Assuntos Jurídicos, com a Assessora 90 
Sylvia Terra. Parecer jurídico 01/18 sobre o pedido de desaforamento 12/17 – Origem: 91 
CRESS 11º região. Acatado o parecer jurídico 01/18 que indefere o pedido de desaforamento 92 
do CRESS 11ª Região. Encaminhar cópia do parecer para a Presidente do CRESS da 11a. 93 
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Região, para o requerente e para todos/as os/requeridos (denunciados/as). Parecer jurídico 94 
02/18 sobre o pedido de desaforamento 13/17 – Origem: CRESS 12º região. (Ad referendum). 95 
Referendada a decisão da presidente do CFESS quanto ao acatamento do pedido de 96 
desaforamento da denúncia para o CRESS da 10ª Região. Parecer jurídico 03/18 sobre o 97 
pedido de desaforamento 01/18 – Origem: CRESS 6º região. Acatado o parecer jurídico 03/18 98 
e o pedido de desaforamento de denúncia para o CRESS da 8ª Região com envio de cópia do 99 
Parecer para a Presidente do CRESS da 6a. Região e para o CRESS desaforado. Parecer 100 
jurídico 07/18 sobre o pedido de desaforamento 02/18 – Origem: CRESS 6º região. Acatado o 101 
parecer jurídico 07/18 e o pedido de desaforamento da denúncia ética para o CRESS da 8ª 102 
Região com envio de cópia do Parecer para a Presidente do CRESS da 6a. Região e para o 103 
CRESS desaforado. Parecer jurídico 08/18 sobre o pedido de desaforamento 03/18 – Origem: 104 
CRESS 9º região. Acatado o parecer jurídico 08/18 e o pedido de desaforamento de denúncia 105 
para o CRESS da 11ª Região com envio de cópia do Parecer para a Presidente do CRESS da 106 
9a. Região e para o CRESS desaforado. Parecer jurídico 10/18 sobre o pedido de 107 
desaforamento 04/18 – Origem: CRESS 11º região. Acatado o parecer e encaminhado para o 108 
CRESS da 9° Região. Apreciação de Minuta de Resolução sobre atuação profissional do/a 109 
assistente social em relação ao processo transexualizador. Foi lida e debatida a minuta de 110 
resolução elaborada pela assessora jurídica em colaboração com a CEDH. A minuta foi 111 
aprovada e será publicada como resolução cuja numeração será providenciada pelo setor 112 
administrativo. Ainda com relação à essa resolução, deverá ser enviada nota de agradecimento 113 
acompanhada de cópia da resolução para Liliane Caetano e todos/as os/as assistentes sociais 114 
que participaram da reunião realizada durante o seminário de 2015 pelas suas contribuições 115 
no processo de elaboração da mesma. Além disso, a mesma será encaminhada ao CFP, com 116 
uma nota de apoio e será objeto de divulgação em matéria a ser publicada no site do CFESS, 117 
dando visibilidade à resolução aprovada, assim que publicada no DOU. Sobre o processo de 118 
Amicus Curie na ação sobre o tema do aborto movida pelo PSOL, a assessora jurídica 119 
apresentou suscintamente os argumentos do referido documento. Após a apresentação, a 120 
Conselheira Daniela Neves informou polêmicas envolvendo discordância de segmentos do 121 
movimento de mulheres em relação a essa ação judicial em função dos riscos de retrocesso, 122 
caso seja julgada desfavoravelmente. Diante disso, as conselheiras deliberaram por obter 123 
maiores informações sobre as entidades que ingressaram como amicus curie nessa ação e por 124 
fazer uma nova avaliação sobre a adesão do CFESS que havia sido deliberada em junho/2017. 125 
Passou-se à apreciação de pareceres da lavra da Assessora Érika Medeiros. Parecer jurídico 126 
Nº 08/2018-E, sobre pedido de reconsideração do CRESS da 6ª Região acerca de deliberação 127 
do CFESS referente à revogação da Resolução CRESS/MG nº 5066/2016, no âmbito da 128 
apreciação do Recurso Administrativo CFESS nº 07/16. Acatado. Encaminhar o Parecer 129 
juntamente com oficio, reiterando os questionamentos já formulados para o CRESS e 130 
indagando sobre a instância de aprovação do Parecer Jurídico do CRESS. Parecer jurídico Nº 131 
01/2018-E sobre recurso administrativo CFESS nº 02/16 interposto contra decisão de 132 
aplicação de multa pelo CRESS 6ª região. Acatado. Encaminhamento do parecer com a 133 
devida notificação da decisão ao CRESS 6ª Região e à recorrente. Parecer jurídico Nº 134 
02/2018-E sobre recurso administrativo CFESS nº 03/16 interposto contra decisão de 135 
aplicação de multa pelo do CRESS 6ª região. Acatado. Encaminhamento do parecer com a 136 
devida notificação da decisão ao CRESS 6ª Região e ao recorrente. Parecer jurídico Nº 137 
03/2018-E sobre recurso administrativo CFESS nº 05/16 interposto contra decisão de 138 
aplicação de multa pelo CRESS 3ª região. Acatado. Encaminhamento do parecer com a 139 
devida notificação da decisão ao CRESS 3ª Região e à recorrente. Parecer jurídico Nº 140 
04/2018-E sobre recurso administrativo CFESS nº 08/16 interposto contra decisão de 141 
aplicação de multa pelo CRESS 17ª região. Acatado. Encaminhamento do parecer com a 142 
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devida notificação da decisão ao CRESS 17ª Região e à recorrente. Parecer jurídico Nº 143 
05/2018-E sobre recurso administrativo CFESS nº 09/16 interposto contra decisão de 144 
aplicação de multa pelo CRESS 7ª região. Acatado. Encaminhamento do parecer com a 145 
devida notificação da decisão ao CRESS 7ª Região e à recorrente. Parecer jurídico Nº 146 
07/2018-E sobre recurso administrativo CFESS nº 23/16 interposto contra decisão de 147 
aplicação de multa pelo CRESS 6ª região. Acatado. Encaminhamento do parecer com a 148 
devida notificação da decisão ao CRESS 6ª Região e à instituição recorrente. Seguiu-se a 149 
apreciação de pareceres da lavra da Assessor Vitor Alencar. Manifestação Jurídica 11/2018-150 
V, sobre alterações na CLT promovidas pela “reforma trabalhista”. O pleno deliberou por 151 
solicitar nova análise pelo assessor com foco nas alterações da lei trabalhista que impactam 152 
diretamente os trabalhadores do conjunto, tendo como referência o documento de “diretrizes 153 
para a gestão do trabalho no conjunto CFESS/CRESS”. Manifestação Jurídica 18/2018-V 154 
sobre Recurso Administrativo nº10/17 onde figura como recorrido o CRESS 6ª Região. 155 
Acatada a Manifestação Jurídica 18/2018-V. Encaminhamento da manifestação com ofício ao 156 
CRESS 6ª Região e à recorrente. Apreciação preliminar de escopo do acordo coletivo 157 
CFESS/2018. Foram apresentados os aspectos do acordo coletivo de 2018 apreciados pelo GT 158 
funcionários e que envolvem predominantemente a proposta de texto para as cláusulas 159 
econômicas, auxílio transporte e alimentação e ajustes decorrentes de aditivo contratual com o 160 
assessor de comunicação na modalidade de teletrabalho. O GT funcionários também 161 
apresentou proposta de alteração da data base de março para maio em 2019. Esta é a data base 162 
da categoria de servidores de conselho e a proposta se justifica em função da necessidade de 163 
ter dados mais precisos sobre o “comportamento da receita” para debate da proposta de 164 
reajuste, uma vez que na data base atual (março) esse dado ainda não é possível de ser 165 
calculado. Em relação à cláusula 18º do referido documento, solicitar manifestação contábil 166 
sobre o impacto financeiro para o CFESS no caso de sua manutenção nos termos do acordo 167 
vigente. Sobre as demais cláusulas, foram preliminarmente aprovadas pelo conselho pleno. O 168 
documento com as novas propostas de texto será enviado para apreciação dos assessores 169 
jurídico e contábil e, em seguida, dos trabalhadores, devendo ser novamente apreciado pelo 170 
pleno após essas discussões. Informes sobre o Encontro das Seccionais que será realizado em 171 
13 e 14 de abril de 2018 em São Paulo, onde se concentra o maior número de seccionais. A 172 
comissão organizadora se reuniu em 11 de janeiro para elaboração de proposta de 173 
programação e outros encaminhamentos. Apresentou o resultado do trabalho realizado e 174 
solicitou apreciação do pleno sobre o custeio de 01 representante de cada uma das 23 175 
seccionais para a participação no encontro. Propõe-se pagamento de passagem e duas diárias 176 
com recursos do Fundo de Educação Permanente do Conjunto CFESS/CRESS. Previsão de 177 
custo: R$ 56.750,00.  Aprovado. A conselheira Daniela Castilho comporá a comissão 178 
organizadora do 1

o
. Encontro Nacional das Seccionais do conjunto CFESS/CRESS, junto com 179 

as conselheiras Josiane Soares, Mariana Furtado e Mauricleia Soares.  Será realizado no Hotel 180 
San Raphael, na cidade de São Paulo com previsão de custo de R$ 18.801,86, definido após o 181 
levantamento de três propostas de local realizado pela empresa Alvo, a pedido da comissão. 182 
Aprovado o encaminhamento dado ad referendum do pleno para contratação do hotel San 183 
Rafael. Aprovada a programação proposta e as conselheiras que participarão do evento. O 184 
grupo será composto pelas conselheiras: Josiane Soares, Mariana Furtado, Mauricleia Soares, 185 
Daniela Castilho, Elaine Pelaez, Daniela Moller, Daniela Neves, Nazarela Rêgo e Tânia 186 
Diniz. Na sequencia, foi apresentado pela comissão responsável e discutido pelo pleno o 187 
relatório do Processo Administrativo 01/2017. A comissão designada pela Portaria CFESS n° 188 
18 de 21 de dezembro de 2017, foi instituída para apurar supostos atos de indisciplina ou de 189 
insubordinação (art. 482, letra h, da CLT), que teriam sido praticados por funcionário, entre os 190 
dias 3 e 5 de outubro de 2017, quando o mesmo respondeu ao e-mail datado do dia 03 de 191 
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outubro de 2017 às 13:41, enviado pela coordenadora da Comissão Administrativo-192 
Financeira, Cheila Queiroz, intitulado “PREGÃO”. A comissão composta pelas conselheiras 193 
Solange da Silva Moreira, Nazarela Silva Rêgo Guimarães e Lylia Rojas, apresentou relatório 194 
final, contendo resumo dos fatos, análise e voto. Após a leitura do documento, as conselheiras 195 
presentes passaram à análise do relatório e finda a discussão, a coordenadora da reunião 196 
iniciou o processo de tomada dos votos. O relatório foi aprovado por unanimidade e 197 
deliberou-se pela penalidade de advertência reservada e registro dos fatos em seus 198 
apontamentos funcionais. O conselho pleno também deliberou pela designação da conselheira 199 
Josiane Soares Santos para a aplicação da penalidade de forma presencial e por escrito. Sobre 200 
a proposta de reunião com o CFP. Discutiu-se a possibilidade de convidar o CFP para reunião 201 
durante o pleno de março/2018 e o conteúdo do debate a ser realizado.  Deliberou-se pelo 202 
convite para debater a agenda política e estratégias conjuntas para enfrentamento do atual 203 
contexto de regressão dos direitos sociais e humanos. Isso inclui o debate dos seguintes 204 
temas: estratégias de incidência em torno do PL pela inserção dos assistentes sociais e 205 
psicólogos na educação; CONAD e a pauta da saúde mental com proposição de criação de 206 
uma frente; movimento de proteção integral de crianças e adolescentes; pauta dos direitos 207 
humanos, em especial do segmento LGBT e a atuação em espaços de controle social, 208 
especialmente no campo da assistência social. Aprovado o envio de convite ao CFP para 209 
reunião no dia 22/03 às 16h. Deliberação das Comissões. Comissão ADMFIN: Apresentada 210 
a agenda de reuniões com os CRESS a serem visitados pelo projeto CFESS na estrada e as 211 
conselheiras e assessores que farão as visitas: 28 e 29 junho – CRESS /BA,  Nazarela Rêgo,  212 
Cheila Queiróz, Josiane Soares, Sylvia Terra e Vilmar Medeiros; 27 e 28 setembro – 213 
CRESS/PI Régia Prado, Nazarela Rêgo, Franciele Borsato, Érika Medeiros e Vilmar 214 
Medeiros; 4 e 5 outubro – CRESS/GO,  Josiane Soares, Franciele Borsato, Daniela Neves, 215 
Vilmar Medeiros e Érika Medeiros; 31 de outubro e 1º novembro -  CRESS/PB,  Elaine 216 
Pelaez, Cheila Queiróz, Nazarela Rêgo, Vitor Alencar e Vilmar Medeiros; 8 e 9 novembro - 217 
CRESS/SP,  Elaine Pelaez, Régia Prado, Daniela Neves, Vilmar Medeiros e Sylvia Terra. 218 
Aprovado. A comissão faz a proposta de repassar o telefone do CFESS, que está sob a 219 
reponsabilidade da conselheira Nazarela Rêgo para a conselheira Solange Moreira, 220 
coordenadora da COFI. Aprovado. COFI: discutidas as providências em relação aos 221 
excedentes do INSS. Será agendada reunião com o MPOG após o retorno de férias da 222 
assessora Cristina Abreu. Aprovado. Indicada a substituição da conselheira Neimy Batista 223 
pela Magali no GT “Atribuições e Competências”. Aprovado. Comissão de Formação: 224 
Informes sobre a organização do Encontro Nacional de Educação (ENE). Indicativo de data: 225 
12 a 13/08/2018. Aprovada participação do assessor de comunicação Rafael na reunião que 226 
acontecerá em 26/02 no ANDES objetivando discutir as formas de colaboração do CFESS na 227 
divulgação do evento. Aprovada colaboração financeira do CFESS ao evento, ficando a 228 
comissão de informar o valor no próximo pleno após consulta ao orçamento. Sobre o “GT 229 
cursos de extensão e/ou livres ilegais”, foi socializado o levantamento de informações a 230 
respeito do tema realizado junto aos CRESS e essas informações serão encaminhadas às 231 
representantes do CFESS no GT inscrição, em função da interface dos temas. Comissão de 232 
Seguridade Social: solicitação de passagens feita pela Frente contra a privatização da saúde 233 
para participar de dois eventos. O primeiro seria a reunião do colegiado presencial, que 234 
acontecerá em abril em Brasília.  Aprovado. O segundo seria o Seminário da Região Sudeste. 235 
Não aprovado. Solicitação de colaboração financeira para o 2º Congresso Contra Exploração 236 
Sexual de Crianças e Adolescentes que acontecerá em Brasília. Não aprovado. O CFESS 237 
participará do evento com a presença da conselheira Cheila Queiróz. Comissão de Ética e 238 
DH: informes sobre a conclusão da transcrição do Seminário Trans com vistas à publicação. 239 
Como o contratado transcreveu inclusive os debates ocorridos, a comissão indica a produção 240 
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de dois textos diferentes: um para ser enviado aos CRESS e servir de registro histórico com o 241 
texto integral. Outro para ser editorado e publicado em versão digital contendo somente as 242 
palestras. Como encaminhamentos, realizar pagamento ao Sr. Guilherme Almeida, referente 243 
ao serviço de transcrição e organização de textos do Seminário Trans, conforme contrato. 244 
Aprovadas solicitações de providências para editoração dos textos junto à Comissão de 245 
Comunicação e o pleno aprovou que a apresentação do material seja escrita pela conselheira 246 
Tânia Diniz e o ex-conselheiro Maurílio Matos, já que a publicação terá os créditos da gestão 247 
atual e da gestão 2014-2017. Com relação ao Fórum das Comissões Permanentes de Ética 248 
(Sudeste), que acontecerá nos dias 16 e 17 de março no Rio de Janeiro foi aprovada a 249 
participação da conselheira Daniela Möller e da assessora Jurídica Sylvia Terra. A conselheira 250 
Solange Moreira também poderá participar, a depender de contatos realizados com o CRESS 251 
6ª região sobre desdobramentos da análise do recurso administrativo 07/16. A seguir, foram 252 
distribuídos os recursos éticos a serem julgados em abril: dia 25 de abril, 10h00, Recurso 253 
13/17, 6

a
. Região, relatora Francieli Borsato; 14h00, Recurso 06/17, 15

a
. Região, relatora 254 

Mauricleia Soares; 17h00, Recurso 01/18, 9
a
 Região,  relatora Neimy Batista; dia 30 de abril, 255 

9h00, Recurso 02/18, 9
a
. Região, relatora Regia Prado; 14h00, Recurso 03/18, 9

a
. Região, 256 

relatora Elaine Pelaez; 16h00, Recurso 04/18, 6
a
. Região, relatora Lylia Rojas. Comissão de 257 

Comunicação: informes sobre aperfeiçoamento da ferramenta de acessibilidade no site. 258 
Informes após a consulta feita junto aos CRESS sobre arte do Dia do/a Assistente Social. 259 
Houve um retorno significativo dos regionais com algumas propostas de ajustes, procedidos 260 
pela assessoria de comunicação. A comissão apresentou duas propostas e indicou preferência 261 
por uma delas, sendo esta acatada pelo Pleno e aprovada. Sobre o Informativo “Serviço Social 262 
é notícia”, a Comissão sugere que as comissões do CFESS concluam as matérias e enviem à 263 
comunicação até o dia 03/03. Sobre a Agenda Assistente Social/2018,  a comissão informa 264 
que há ainda 85 agendas e sugere que o pleno delibere sobre essa distribuição. Aprovada a 265 
seguinte distribuição após manifestação das conselheiras: Neimy Batista (20), Elaine Pelaez 266 
(03), Daniela Möller (02), Magali Franz (02), Cheila Queiróz (05), Nazarela Rêgo (03), Régia 267 
Prado (01), Daniela Castilho (03), Rafael Wakerma (02). Sobre a Agenda Assistente 268 
Social/2019,  a comissão propõe que a agenda do próximo ano tenha o tema de campanha de 269 
gestão “Assistentes sociais no combate ao racismo” e coloca em debate a responsabilidade de 270 
elaboração do projeto editorial. Aprovado o tema proposto e sobre a contratação do projeto 271 
editorial, deliberou-se discutir junto  com as diretrizes da campanha de gestão. Deliberou-se 272 
pela reunião do grupo que irá elaborar essas diretrizes, (Josiane Soares, Mauricleia Soares, 273 
Solange Moreira e Lylia Rojas) no dia 07/03 com participação do assessor de comunicação 274 
Rafael Wakerma. Finalizando os encaminhamentos sobre o instrumental para monitoramento 275 
das deliberações, iniciado no primeiro dia de reunião do pleno, deliberou-se enviar o resultado 276 
da avaliação do instrumental realizada nas comissões diretamente para Lylia Rojas e 277 
assessoria de comunicação que trabalharão no material até 15/03. Após essa data, os links do 278 
instrumental serão enviados ao CRESS-SP, ao qual será solicitado realizar pré-teste. O pré-279 
teste deverá ser concluído até o conselho pleno de março.  Sobre os convites recebidos para 280 
atividades do dia do/a assistente social: Maranhão em 15 e 16/05, participação da conselheira 281 
Solange Moreira; Rondônia em 15/05, participação da conselheira Daniela Neves; Mauá. 282 
Semana acadêmica do Curso de Serviço Social da Faculdade de Mauá em 16/05, participação 283 
da conselheira Mauricleia Soares; Seccional de Santo André em 17/05, participação da 284 
conselheira Tânia Diniz. Outros convites: Seminário do Campo Jurídico no Rio de Janeiro 285 
(13/04), participação da conselheira Solange Moreira; atividade na Seccional Londrina 286 
(03/03), participação da conselheira Daniela Möller; participação em reunião da comissão 287 
organizadora do Dia do/a Assistente Social na Bahia e da Reunião da Comissão de 288 
Interiorização (10/03). As conselheiras Nazarela Rêgo e Cheila Queiróz não têm 289 
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disponibilidade de agenda; Associação dos Assistentes Sociais de Cabo Verde solicita 290 
indicação de assistente social na área de prevenção e promoção a saúde mental para ministrar 291 
curso. Deliberou-se encaminhar resposta questionando sobre possibilidade de proceder 292 
alterações no conteúdo e na data prevista; Plataforma de Direitos Humanos DHESCA Brasil 293 
convida o CFESS para integrar a Campanha Nacional pela Revogação da Emenda 294 
Constitucional 95. Enviar ofício com pedido de maiores informações sobre a campanha. 295 
Sobre o CBAS: a comissão provisória apresentou alguns dados decorrentes da consulta aos 296 
CRESS. As respostas dos 17 CRESS resultaram na indicação de dois locais de forma 297 
majoritária: Brasília e Maceió. Foram solicitados levantamentos de custos para prospecção do 298 
evento, considerando 5 salas para comentário aos trabalhos aprovados, tendo sido informada a 299 
inviabilidade logística da cidade de Maceió para esse formato. Sugere-se que a comissão 300 
provisória vá para a reunião com a ABEPSS no dia 02/03 (em Vitória/ES) com a indicação 301 
somente da cidade de Brasília. Aprovado pelo pleno o indicativo prévio de Brasília para 302 
reunião com a ABEPSS. Aprovada a composição das representantes do CFESS na comissão 303 
organizadora do 16º CBAS. Titulares: Josiane Soares, Daniela Neves e Lylia Rojas. Suplente: 304 
Cheila Queiroz. Propor à ABEPSS e ENESSO que definam seus 03 nomes para a comissão 305 
organizadora e que a data da primeira reunião seja 10 e 11/05 em Brasília. A seguir, foi feita 306 
uma avaliação da composição e funcionamento das comissões do CFESS, dos 09 primeiros 307 
meses de gestão em vários aspectos, sinalizando-se resultados e dificuldades. Foi feita 308 
também a autoavaliação das conselheiras em relação às suas contribuições para a gestão, 309 
especialmente em relação às comissões de trabalho. Aprovadas as seguintes alterações na 310 
composição das comissões temáticas do CFESS: Mauricleia Soares sairá da comissão de 311 
comunicação, passando a compor a ADM-FIN; Nazarela Rêgo e Solange Moreira saem da 312 
Comissão de Seguridade Social, passando a compor a Comissão de Ética e Direitos Humanos. 313 
A Conselheira Josiane Soares fez as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, 314 
deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno. 315 

Brasília, 22 de fevereiro de 2018. 
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